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UUS TOYOTA CAMRY HYBRID. 

Ebakindlas maailmas vajad autot, millele saad loota. 
Autot, mis seab kõik selgemasse valgusesse. Istu 
Camry Hybridi. See suure jõudlusega Toyota mudel 
on loodud enam kui 20-aastasele hübriidautode 
valmistamise kogemusele tuginedes. Selles on 
ühendatud dünaamilised uuendused ja ajatu hõng. 
Teravda oma meeli ning unusta ebamäärasus Camry 
Hybridi kaunis salongis, kus on erakordselt stiilse 
välisilmega sujuvalt integreeritud tehnoloogia. 
2,5-liitrise bensiini-hübriidajamiga Camry Hybrid 
püsib suurepäraselt teel ja annab sulle täieliku 
kontrolli. Naudi sõidumugavust autos, mis on üdini 
stiilne nii seest kui ka väljast. 

VALI  
SELGUS  
 

TUTVUSTUS

SISUKORD
 4 Välisilme 
  6 Salongi juhiala
  8 Salongi mugavus
10 Tehnoloogia
12 Ohutus
14 Varustustasemed
22 Tarvikud
26 Värvid
28 Veljed ja viimistlus
30 Tehnilised andmed
34 Varustus
38  Meelerahu 
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LOODUD  
OLEMA  
TÄHELEPANU 
KESKPUNKTIS
EFEKTNE JA ENESEKINDLUST SISENDAV SALONG. 

Näita eeskuju sedaanis, mis ei tee stiili arvelt 
mingeid järeleandmisi. Toyota täiuseiha väljendav 
uus Camry Hybrid jätab oma lihtsa, ent silmapaistva 
välimusega kustumatu mulje. Selle loojad on 
aastakümneid pühendunud mudeli täiustamisele ja 
teinud kõik selleks, et saaksid end teel enesekindlalt 
tunda. Stiilses Camry Hybridis seguneb kvaliteetse 
sedaani elegants dünaamilisusega ning tegemist on 
tõelise teedevallutajaga. Kauni kujuga autol on väga 
jäik kere ja paremat nähtavust võimaldav madalam 
kapott. Mudel on saadaval mitmes elegantses 
värvitoonis, nii et paned igal reisil inimesed pead 
pöörama.

VÄLISILME

54
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KUTSUV JUHIALA PAKUB SUJUVALT INTEGREERITUD 
UUENDUSI JA ERAKORDSEID TÄIUSTUSI.

Istu Camry Hybridi ja naudi iga päev esmaklassilist 
sõidukogemust. Selle kvaliteetse sedaani kaunis 
salong viib elegantsi uuele tasemele. Tänapäevane 
juhiala on nutikalt muudetud võimalikult avaraks 
teabe- ja meelelahutussüsteemi üheksatollise 
puuteekraani abil. See on kujundatud nii, et saaksid 
sõidu ajal veelgi selgemat ja ülevaatlikumat teavet. 
Multimeediaekraan on parema ergonoomika huvides 
armatuurlaual nüüd kõrgemale paigutatud ning 
see teeb kõige vajaliku leidmise lihtsaks, sealhulgas 
navigatsiooni, muusika ja Apple CarPlay™ või 
Android Auto™ kasutamise. Rakenduse MyT kaudu 
saad oma Camry Hybridiga luua ühenduse, mis avab 
võimaluste maailma. 

SALONGI JUHIALA

RAHULIK PAIK  
MEELTE 
TERAVDAMISEKS

76
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SALONGI MUGAVUS

HARMOONILINE SALONG ON ÜHTAEGU RUUMIKAS 
JA PRAKTILINE. 

Camry Hybrid on muljetavaldav sedaan, kus nii juht 
kui ka reisijad saavad nautida ülimat mugavust. 
Kvaliteetsete istmetega avar salong muudab iga 
reisi suurepäraseks. Toyota kasutab ainult parimaid 
materjale, et sõiduelamus oleks sujuv ja lõõgastav. 
Kogu autos pole pea- või jalaruumi arvelt tehtud 
mingeid järeleandmisi, nii et saad end välja sirutada 
ja maanteel kulgemist nautida. Nutikalt kujundatud 
juhiala on avar ja pakub palju eeliseid. Reisijate 
käsutuses on kallutatava seljatoega tagaistmed 
ning multifunktsionaalne juhtpaneel, mis annab 
juurdepääsu muusikale ja kliimaseadmele. Tänu 
avarale pakiruumile saad veelgi rohkem asju kaasa 
võtta, ükskõik kuhu tee sind viib. 

LÕÕGASTU 
TÄIELIKUS 
MUGAVUSES

98
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MULTIMEEDIAEKRAAN 
Puuteekraani või nuppude abil kasutatav suur üheksatolline 
multimeediaekraan pakub sujuvat ühenduvust. Saad ühendada oma 
nutitelefoni Apple CarPlay™ või Android Auto™-ga, et saata sõnumeid  
või leida hõlpsalt oma lemmik esitusloend. 

JBLi HELISÜSTEEM 
Summuta välismüra ja kuula erakordselt 
kvaliteetse heliga muusikat. Esmaklassiline 
üheksa kõlariga JBLi ruumilise heli süsteem 
äratab iga laulu ellu. 

MULTIFUNKTSIONAALNE JUHTPANEEL 
Tagumises käetoes olev paneel võimaldab taga 
istujatel oma reisikogemust meelepäraseks 
kohandada ning reguleerida kõike alates 
muusikast kuni temperatuuri ja päikesesirmini.

TEHNOLOOGIA

NUTIKAD 
FUNKTSIOONID 
PARIMA 
SÕIDUELAMUSE 
JAOKS
SUJUVALT INTEGREERITUD TEHNOLOOGIA MUUDAB  
IGA SÕIDU PAREMAKS.

Camry Hybrid on tänu paljudele uuenduslikele 
funktsioonidele tõeliselt muljetavaldav sedaan. 
Sujuvalt integreeritud tehnoloogia muudab iga sõidu 
mugavamaks ja paremaks. Kolme sujuvalt integreeritud 
ekraani kaudu oled alati ühenduses ja kõigega kursis. 
Näidikute vahel asuvalt seitsmetolliselt TFT-ekraanilt 
saad hõlpsalt vaadata teejuhiseid ja muud sõiduteavet. 
Üheksatolline puuteekraan annab juurdepääsu muu 
hulgas muusikale ja navigatsioonile. Camry Hybridi 
salongis kasutatakse erakordset heliisolatsiooni, 
tänu millele saad nautida veelgi selgemat veatut 
ruumilist heli. Tänu asjatundlikult välja töötatud JBLi 
üheksale esmaklassilisele kõlarile on Camry Hybrid 
ideaalne sedaan pikkadeks sõitudeks ja suurejoonelise 
filmimuusika kuulamiseks. 
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OHUTUS

TEHNOLOOGIA, 
MIS TAGAB 
OHUTUSE 

NUTIKAS OHUTUSSÜSTEEM ANNAB TÄIELIKU 
MEELERAHU.

Elu võib olla ettearvamatu, kuid Camry Hybridiga 
oled kõigeks eesootavaks siiski valmis. 
Olukorrateadlikkust toetavate revolutsiooniliste 
juhiabitehnoloogiate täispakett Toyota Safety 
Sense kuulub standardvarustusse, et kaitsta juhti 
ja kõiki reisijaid. Liiklusmärkide jälgimise süsteem, 
automaatsed kaugtuled ja sõiduraja abisüsteem 
aitavad ohutult sõita ning roolimisabiga kokkupõrke 
ennetussüsteem ja ristmikul pööramise abisüsteem 
tagavad veelgi suurema meelerahu. Camry Hybridi 
nutikad ja kohanduvad ohutustehnoloogiad on 
loodud kõikideks olukordadeks alates liiklusmärkide 
jälgimisest kuni parkimist lihtsustava automaatse 
pidurdamiseni. 

1. KOKKUPÕRKE ENNETUSSÜSTEEM 
ROOLIMISABIGA JA RISTMIKUL 
PÖÖRAMISE ABISÜSTEEM 
Kokkupõrke ennetussüsteem kasutab 
hoiatusi, pidurdusabi või automaatset 
pidurdamist, et vähendada kokkupõrke 
tõenäosust ja raskust, ning tuvastab 
autosid, jalakäijaid (nii päeval kui ka 
öösel) ja jalgrattureid (ainult päeval). 
Kaks uut funktsiooni pakuvad juhile 
päeval sõitmisel lisatuge: ristmikul 
pööramise abisüsteem abistab ristmikel 
pööramisel ja roolimisabi kokkupõrgete 
vältimiseks aitab kiirelt juhtida, hoides 
kõrvalepõikamismanöövrit tehes sõiduki 
stabiilsena.

2. LIIKLUSMÄRKIDE JÄLGIMISE SÜSTEEM 
Süsteem jälgib eesolevaid liiklusmärke 
ja kuvab salongi värvilisel TFT-ekraanil 
suurima lubatud sõidukiiruse või 
möödasõidu keelu.

SÕIDURAJA HOIDMISE ABISÜSTEEM 
See funktsioon hoiab sõidukit sõiduraja 
keskel ja kui auto hakkab tahtmatult 
kõrvale kalduma, rakendub rooli 
korrigeerimise seade, et sõiduki 
liikumissuunda muuta.

NUTIKAS KOHANDUV  
KIIRUSHOIDIK 
See tehnoloogia hõlmab kohanduvat 
kiirushoidikut koos liiklusmärkide 
jälgimise süsteemiga ning hoiab sõiduki 
automaatselt eelmääratud kiirusel ja 
hoiatab juhti, kui kiirusepiirang muutub, 
et juht saaks hõlpsalt kiirust kohandada. 

1

2
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VARUSTUSTASEMED

TITAANHALL JOONEMUSTRIGA ILULIIST 
Iga detail on valmistatud äärmiselt hoolikalt 
ja armatuurlaual asuv uus titaanhall 
joonemustriga iluliist lisab tänapäevasele 
juhialale viimase lihvi. 

LUXURY

Standardvarustus 
 — 17-tollised valuveljed (10 kodaraga)
 — LED-päevatuled
 — LED-esituled
 — Eesmised LED-udutuled
 — Mustast kangast istmekatted
 — Elektriliselt reguleeritav juhiiste
 — Matid kroomitud iluliistud
 — Kahetsooniline automaatne kliimaseade

 — Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (7-tollise ekraaniga)
 — Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlayTM või Android AutoTM)
 — Värviline TFT-universaalnäidik
 — Tahavaatekaamera
 — Parkimisandurid ees ja taga
 — Toyota Safety Sense

1514
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VARUSTUSTASEMED

LUXURY 
BUSINESS

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Luxury) 

 — Mustad või beežid nahkistmed
 — Soojendusega esiistmed
 — Nahkkattega esiuksepaneel
 — Elektriliselt reguleeritav kõrvaliste

MUSTAST NAHAST ISTMED 
Mustast nahast istmed muudavad salongi  
veelgi väljapeetumaks. 
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VARUSTUSTASEMED

EXECUTIVE Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Luxury Business)

 — 18-tollised eritöötlusega tumehallid  
valuveljed (15 kodaraga)
 — Kroomitud iluliistuga tumehall alumine iluvõre
 — Toonklaas tagumistel akendel
 — Tumeda puidu imitatsiooniga iluliist 
konsoolilaekal ja armatuurlaual
 — Alumiiniumist lävepakuliistud
 — Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
 — Soojendusega rool

 — Elektriliselt reguleeritav rool
 — Käiguvahetuslabad
 — Toyota Touch® 2 koos Go 
navigatsioonisüsteemiga  
(9-tollise ekraaniga)
 — Juhtmeta mobiiltelefonilaadur
 — Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus 
automaatse pidurdamisega (RCTB)
 — Pimeala monitor (BSM)
 — Nutikas pikivahe andur

TOYOTA TOUCH® 2 
Üheksatolline puuteekraan pakub palju 
uusi võimalusi, mis tagavad parema 
navigatsiooni ja üle õhu uuendused. 
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VARUSTUSTASEMED

Standardvarustus 
(lisaks varustustasemele Executive)

 — Esiklaasinäidik
 — Panoraamvaatemonitor
 — JBLi üheksa kõlariga esmaklassiline helisüsteem
 — Elektrilised kallutatavad tagaistmed
 — Mälufunktsiooniga juhiiste, rool ja küljepeeglid
 — Elektriliselt reguleeritav päikesesirm tagaaknal
 — Kolmetsooniline automaatne kliimaseade
 — Juhi ja kõrvalistuja ventileeritavad istmed
 — Soojendusega tagaistmed (äärmised kohad)
 — Suusaluuk

PREMIUM

TAGUMINE KÄETUGI 
Tagumise käetoe mitmefunktsiooniline 
juhtpaneel pakub tagaistmel olijatele 
juurdepääsu muusikale, istmete 
kallutusfunktsioonile ja kliimaseadme 
seadetele. Samuti saab reguleerida 
tagumist aknakatet, et tagada täielik 
privaatsus.
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VARUSTUSTASEMED

Standardvarustus 
(lisaks varustustasemele Executive)

 — Esiklaasinäidik
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 — JBLi üheksa kõlariga esmaklassiline helisüsteem
 — Elektrilised kallutatavad tagaistmed
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 — Soojendusega tagaistmed (äärmised kohad)
 — Suusaluuk

PREMIUM

TAGUMINE KÄETUGI 
Tagumise käetoe mitmefunktsiooniline 
juhtpaneel pakub tagaistmel olijatele 
juurdepääsu muusikale, istmete 
kallutusfunktsioonile ja kliimaseadme 
seadetele. Samuti saab reguleerida 
tagumist aknakatet, et tagada täielik 
privaatsus.
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TARVIKUD

PAKETT STYLING

Camry jõuline hoiak ja voogavad 
jooned jätavad kustumatu mulje 
kõikjal, kuhu lähed. Lisa hoolikalt 
valitud kujunduselementidega pakett 
Toyota Styling ja sinu auto saab  
täiesti isikupärase välimuse. 

PAKETT PROTECTION

Kaitse oma Toyotat igapäevase 
kulumise eest ja hoia selle välimus 
paketiga Protection laitmatult puhas. 

TARVIKUD

1. LOMBITULI 
Lombituli valgustab ukse avamisel maapinda. 
Projitseeritakse kiri „CAMRY“.

2. VALGUSTUSEGA LÄVEPAKULIISTUD 
Valgustatud logoga lävepakuliistud lisavad 
stiilsust, aga kaitsevad samal ajal ka lävepaku 
värvi mustuse ja kriimustuste eest.

VALUVELJED 
Camry moodsat disaini täiustavad stiilsed 
17-tollised 10 kodaraga valuveljed.

TAGASPOILER 
Toyota originaalspoiler, mille sportlik aerodünaamika 
aitab vähendada õhuvoolu müra ja takistust.

1. PAKIRUUMIMATT 
Tugevast mustast plastist pisut kõrgemate 
servadega põhjamatt kaitseb pakiruumi pori ja 
mustuse eest.

2. TAGUMISE PÕRKERAUA KAITSEPLAAT  
(ROOSTEVABA TERAS) 
Kaitseb pakiruumi värvitud pindu ja selle 
lisakujunduselemendi abil saad oma Camry 
välimust täiendada.

3. TAGUMISE PÕRKERAUA KAITSEKILE 
Kui soovid tagasihoidlikumat põrkeraua kaitset, 
on saadaval ka kohandatud kujuga vastupidav 
kleepuv kile.

KAPOTI TUULESUUNAJA 
Sobib auto esiosale, et suunata pritsmed, pori 
ja kivid tuuleklaasilt eemale. Saadaval stiilses 
tumedas värvitoonis.

PORIKAITSMED 
Loodud sobima auto eesmiste ja tagumiste 
rattakoobastega ning aitavad ennetada vee, pori 
ja kivide paiskumist vastu autokeret. 

1 12 2

3
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PAKETT STYLING
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TARVIKUD

1. LOMBITULI 
Lombituli valgustab ukse avamisel maapinda. 
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TARVIKUD
TARVIKUD

PAKETT WINTER

Kaitse oma sõidukit ja velgi külma 
talve eest paketiga Toyota Winter. 

TOYOTA PROTECT

Miski ei saa särava uue auto 
tunde vastu. Toyota ProTect on 
revolutsiooniline viis anda autole 
müügisaali viimistlus, mis kestab 
pikki aastaid, olgu su auto uus või 
kasutatud. Erinevalt tavalistest 
ja polümeervahadest kantakse 
Toyota ProTecti autodele mõeldud 
keraamiline kate peale vaid üks kord 
ning see annab meelerahu tervelt 
viieks aastaks. 

1. PROSEAT 
Tekitab nähtamatu kihi, mis kaitseb salongi 
kangaid igapäevase pori ja mustuse eest. Lihtsalt 
pühi kõik ained istmekatteid määrimata ära.

2. PROALLOY 
Hoiab su valuveljed puhta ja säravana ning tagab 
kauakestva kaitse piduritolmu, maanteetahma ja 
ilmastikumõjude eest.

3. PROBODY 
Kaitse oma sõidukit keraamilise tugevdatud 
viimistlusega, mis tagab kerevärvi parima kaitse 
maanteetahma, happevihma, maanteesoola ja 
UV-kiirte eest ning jätab kauakestva kõrgläike. 
See on ka vett-tõrjuvate omadustega, et 
ennetada veenirede teket.

1. 18-TOLLINE VELG KOOS TALVEREHVIGA 
Toyota talverehvid on välja töötatud selleks, et 
pakkuda parimat haarduvust märgadel, lumistel 
ja jäistel teedel. Need vähendavad karmides 
oludes märgatavalt pidurdusmaad, et sõitmine 
oleks ohutum.

2. REHVIRÕHU HOIATUSSÜSTEEM (TPWS) 
Kontrollib igas rehvis rõhku. Kui see langeb 
allapoole määratud taset, siis hoiatatakse juhti.

3. REHVIDE HOIUKOTT 
Kaitseb velgi ja rehve hoiustamise ajal juhuslike 
kahjustuste eest.

4. MUSTAD TEKSTIILIST PÕRANDAMATID 
Kaitsevad stiilselt sinu auto salongi 
põrandavaipu. Spetsiaalsed kinnitused hoiavad 
juhipoolset matti kindlalt oma kohal.

3 2 3

1 1

4
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ennetada veenirede teket.

1. 18-TOLLINE VELG KOOS TALVEREHVIGA 
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ja jäistel teedel. Need vähendavad karmides 
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VÄRVID

KERE- 
VÄRVID

1. 040 Pure White
2. 089 Platinum Pearl White*
3. 3U5 Emotional Red 2*
4. 1L5 Deep Metal Grey*

* Premium värv  
§ Metallikvärv 

5. 1F7 Ultra Silver§
6. 218 Attitude Black§

7. 4X7 Graphite Brown§

8. 8W7 Dark Blue§

3 7

1 5

4 8

2 6
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VELJED 
JA 
VIIMISTLUS

Saadavust varustustasemetes vaata lk 14-21.

VELJED JA VIIMISTLUS

1. Must kangas 
Varustustaseme Luxury standardvarustuses 
2. Must nahk 
Varustustaseme Luxury Business, Executive 
ja Premium standardvarustuses 
3. Beež nahk 
Varustustaseme Luxury Business, Executive 
ja Premium standardvarustuses 

1. 17-tollised valuveljed (10 kodaraga) 
Varustustaseme Luxury ja Luxury Business 
standardvarustuses
2. 18-tollised eritöötlusega valuveljed  
(15 kodaraga) 
Varustustaseme Executive ja Premium 
standardvarustuses
3. 17-tollised valuveljed (10 kodaraga) 
Kõigi varustustasemete lisavarustuses 

1

2
3

1

3

2
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TEHNILISED ANDMED
TEHNILISED ANDMED

KESKKONNAANDMED

  Hübriid  

2,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

Kütusekulu (kohaldatavate õigusaktide järgi)

Kombineeritud kiirused (l / 100 km) 5,3–5,6

Väike kiirus (l / 100 km) 5,9–6,2

Keskmine kiirus (l / 100 km) 4,7–4,9

Suur kiirus (l / 100 km) 4,7–5

Eriti suur kiirus (l / 100 km) 5,9–6,3

Soovitatav kütus 95 või kõrgem (oktaaniarv)

Kütusepaagi maht (l) 50

Süsinikdioksiid, CO2 (kohaldatavate õigusaktide järgi)

Kombineeritud kiirused (g/km) 119–127

Väike kiirus (g/km) 134–141

Keskmine kiirus (g/km) 106–112

Suur kiirus (g/km) 106–113

Eriti suur kiirus (g/km) 133–143

Heitgaasid (määrus (EÜ) nr 715/2007, mida on täiendatud määrusega (EL) 2018/1832)

Euroklass EURO 6 AP

Süsinikoksiid, CO (mg/km) 181,5

Süsivesinikud, THC (mg/km) 14,1

Süsivesinikud, NMHC (mg/km) 11,3

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km) 1,9

Suitsuosakesed (mg/km) 0,19

Müratase möödasõidul (dB(A)) 67,0

Seisva sõiduki müratase (dB(A)) 76,3

MOOTOR

  Hübriid  

2,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

Mootori kood A25A-FXS

Silindrite arv Reas 4

Klapimehhanism 16 klapiga DOHC, VVT-iE (sisselase), VVT-i (väljalase)

Kütusesüsteem Sissepritse

Töömaht (cm³) 2487

Silindri läbimõõt × kolvikäik (mm × mm) 87,5 × 103,4

Surveaste 14,0 : 1

Suurim võimsus (DIN hj) 178

Suurim võimsus (kW / p/min) 131/5700

Suurim pöördemoment (Nm / p/min) 221/3600–5200

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj) 218

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW) 160

EESMINE ELEKTRIMOOTOR HÜBRIIDSÕIDUKI AKU

Tüüp Püsimagnetiga sünkroonmootor Tüüp Nikkelmetall

Suurim võimsus (kW) 88 Nimipinge (V) 244,8

Suurim pöördemoment (Nm) 202 Akumoodulite arv 34

Aku võimsus (3 h, Ah) 6,5

SÕIDUOMADUSED

  Hübriid  

2,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

Tippkiirus (km/h) 180

0–100 km/h (s) 8,5

VEDRUSTUS

Ees McPhersoni küünalvedrustus

Taga Topeltõõtsharkidega vedrustus

Kütusekulu ja CO₂ heitkogus on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas Euroopa Liidu uue kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust (WLTP) käsitleva määruse 
(EL) 2017/1151 ja selle kehtivate muudatuste kohaselt. Iga sõiduki konfiguratsiooni puhul võidakse lõplik kütusekulu ja CO₂ heitkogus arvutada tellitud lisavarustuse põhjal. Sinu sõiduki 
kütusekulu ja CO₂ heitkogus võivad nendest mõõdetud tulemustest erineda, sest neile avaldavad mõju nii sõidustiil kui ka muud tegurid (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, koorem, 
kaassõitjate arv jne). Lisateavet uue WLTP katsemeetodi kohta leiab aadressilt https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast
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TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED

14
45

 m
m

1580/1590* mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605/1615* mm

1840 mm

1085 mm

PIDURID

  Hübriid  

2,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

Ees Ventileeritavad ketaspidurid, 2 silindrit

Taga Täisketaspidurid, 1 silinder

MASSID JA VEOVÕIME

Kogu täismass (kg) 2100

Tühimass (kg) 1595–1665

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg) 0

Ilma piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg) 0

VÄLISMÕÕTMED 4 ust

Välispikkus (mm) 4885

Välislaius (mm) 1840

Väliskõrgus (mm) 1445

Esirööbe (mm) 1580/1590*

Tagarööbe (mm) 1605/1615*

Esiülend (mm) 975

Tagaülend (mm) 1085

Teljevahe (mm) 2825

SISEMÕÕTMED

Salongi laius (mm) 1535

Salongi kõrgus (mm) 1185

PAKIRUUMI MAHT 4 ust

Pakiruumi maht (VDA) pakiruumi katteni, tagaiste üleval (liitrit) 500§ / 524

ROOLISÜSTEEM

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m) 11,4* / 11,6

VELJED Luxury Luxury Business Executive Premium

17-tollised valuveljed (10 kodaraga)   – –

18-tollised eritöötlusega tumehallid valuveljed (15 kodaraga) – –  

Mustad väikesed keskkapslid velgedel    

Rehviparanduskomplekt    

 = standardvarustus − = pole saadaval * Varustustase Luxury ja Luxury Business § Varustustase Premium
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ROOLISÜSTEEM

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m) 11,4* / 11,6

VELJED Luxury Luxury Business Executive Premium

17-tollised valuveljed (10 kodaraga)   – –

18-tollised eritöötlusega tumehallid valuveljed (15 kodaraga) – –  

Mustad väikesed keskkapslid velgedel    

Rehviparanduskomplekt    

 = standardvarustus − = pole saadaval * Varustustase Luxury ja Luxury Business § Varustustase Premium
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VARUSTUS
VARUSTUS

VÄLIMUS Luxury Luxury Business Executive Premium

17-tollised hõbedased valuveljed (215/55R17)   – –

18-tollised eritöötlusega valuveljed (235/45R18) – –  

Rehviparanduskomplekt    

Kerevärvi elektriliselt kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid    

Mälufunktsiooniga küljepeeglid – – – 

Tagurdamisel allapöörduvad küljepeeglid – – – 

LED-esituled automaatsete kaugtulede ja LED-ribadega päevatuledega   – –

Täis-LED-esituled automaatsete kaugtulede ja LED-ribadega päevatuledega – –  

Esitulede pesurid    

Eesmised udutuled (LED)    

MUGAVUS Luxury Luxury Business Executive Premium

Kahetsooniline automaatne kliimaseade    –

Kolmetsooniline automaatne kliimaseade – – – 

Plastist lävepakuliistud   – –

Alumiiniumist lävepakuliistud – –  

Nahkkattega rool ja käigukangi nupp    

Käsitsi reguleeritav kallutatav teleskooproolisammas   – –

Elektriliselt reguleeritav kallutatav teleskooproolisammas – –  –

Mälufunktsiooniga elektriliselt reguleeritav kallutatav teleskooproolisammas – – – 

Soojendusega rool – –  

Käiguvahetuslabad – –  

Parkimiskaamera taga    

Panoraamvaatemonitor – – – 

Parkimisandurid ees ja taga, ainult nurkades   – –

Parkimisandurid ees ja taga – –  

Isetumenev tahavaatepeegel    

MUGAVUS Luxury Luxury Business Executive Premium

Vihmaandur    

Peegli ja valgustusega päikesesirm juhil ja kõrvalistujal      

Eesmine käetugi ja konsoolilaeka kaas    

Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid    

Tagaistme lugemislambid    

Sisseehitatud topsihoidikutega tagumine käetugi      

Tagumine käetugi temperatuuri, istme kallutamise, elektrilise päikesesirmi ja heli 
juhtimise konsooliga

– – – 

Automaatse üles- ja allaliikumise funktsiooni ning kinnikiilumiskaitsega eesmised 
elektriaknad   

   

Automaatse üles- ja allaliikumise funktsiooni ning kinnikiilumiskaitsega tagumised 
elektriaknad  

   

Elektriliselt reguleeritav päikesesirm tagaaknal – – – 

Võtmeta sisenemissüsteem – –  

Nupust käivitamine    

Elektriline seisupidur    

Juhtmeta mobiiltelefonilaadur – –  

nanoeTM salongiõhu puhastussüsteem    

Tekstiilist põrandamatid    

 = standardvarustus − = pole saadaval

MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID Luxury Luxury Business Executive Premium

6 kõlarit    –

9 kõlarit – – – 

Digitaalne heliringhääling (DAB)    

Bluetooth®-i vabakäesüsteem    

Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (koos 7-tollise ekraaniga)   – –

Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (koos 9-tollise ekraaniga) – –  

3534



VARUSTUS
VARUSTUS

VÄLIMUS Luxury Luxury Business Executive Premium

17-tollised hõbedased valuveljed (215/55R17)   – –

18-tollised eritöötlusega valuveljed (235/45R18) – –  

Rehviparanduskomplekt    

Kerevärvi elektriliselt kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid    

Mälufunktsiooniga küljepeeglid – – – 

Tagurdamisel allapöörduvad küljepeeglid – – – 

LED-esituled automaatsete kaugtulede ja LED-ribadega päevatuledega   – –

Täis-LED-esituled automaatsete kaugtulede ja LED-ribadega päevatuledega – –  

Esitulede pesurid    

Eesmised udutuled (LED)    

MUGAVUS Luxury Luxury Business Executive Premium

Kahetsooniline automaatne kliimaseade    –

Kolmetsooniline automaatne kliimaseade – – – 

Plastist lävepakuliistud   – –

Alumiiniumist lävepakuliistud – –  

Nahkkattega rool ja käigukangi nupp    

Käsitsi reguleeritav kallutatav teleskooproolisammas   – –

Elektriliselt reguleeritav kallutatav teleskooproolisammas – –  –

Mälufunktsiooniga elektriliselt reguleeritav kallutatav teleskooproolisammas – – – 

Soojendusega rool – –  

Käiguvahetuslabad – –  

Parkimiskaamera taga    

Panoraamvaatemonitor – – – 

Parkimisandurid ees ja taga, ainult nurkades   – –

Parkimisandurid ees ja taga – –  

Isetumenev tahavaatepeegel    

MUGAVUS Luxury Luxury Business Executive Premium

Vihmaandur    

Peegli ja valgustusega päikesesirm juhil ja kõrvalistujal      

Eesmine käetugi ja konsoolilaeka kaas    

Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid    

Tagaistme lugemislambid    

Sisseehitatud topsihoidikutega tagumine käetugi      

Tagumine käetugi temperatuuri, istme kallutamise, elektrilise päikesesirmi ja heli 
juhtimise konsooliga

– – – 

Automaatse üles- ja allaliikumise funktsiooni ning kinnikiilumiskaitsega eesmised 
elektriaknad   

   

Automaatse üles- ja allaliikumise funktsiooni ning kinnikiilumiskaitsega tagumised 
elektriaknad  

   

Elektriliselt reguleeritav päikesesirm tagaaknal – – – 

Võtmeta sisenemissüsteem – –  

Nupust käivitamine    

Elektriline seisupidur    

Juhtmeta mobiiltelefonilaadur – –  

nanoeTM salongiõhu puhastussüsteem    

Tekstiilist põrandamatid    

 = standardvarustus − = pole saadaval

MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID Luxury Luxury Business Executive Premium

6 kõlarit    –

9 kõlarit – – – 

Digitaalne heliringhääling (DAB)    

Bluetooth®-i vabakäesüsteem    

Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (koos 7-tollise ekraaniga)   – –

Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (koos 9-tollise ekraaniga) – –  
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VARUSTUS
VARUSTUS

MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID Luxury Luxury Business Executive Premium

Toyota Touch® 2 & Go navigatsioonisüsteem – –  

Mobiilseadme ühilduvus (Apple CarPlayTM ja Android AutoTM)    

JBLi esmaklassiline helisüsteem – – – 

Värviline 7-tolline universaalnäidik    

Heli ja režiimi lülitid roolil       

Mitmevärviline esiklaasinäidik – – – 

ISTMED Luxury Luxury Business Executive Premium

Kangast istmekatted  – – –

Nahast istmekatted –   

Soojendusega esiistmed –   

Ventileeritavad esiistmed – – – 

Elektriliselt reguleeritav juhiiste    

Elektriliselt reguleeritav kõrvaliste –   

Mälufunktsiooniga juhiiste – – – 

Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel    

Elektriliselt reguleeritav nimmetugi kõrvalistmel –   

Tagaistmed: 60/40 jaotusega kokkuklapitavad    –

Suusaluuk – – – 

Elektriliselt kallutatavad tagaistmed – – – 

Tagaistmete soojendus (külgedel) – – – 

Reguleeritavad peatoed tagaistmetel –   

PANIPAIGAD Luxury Luxury Business Executive Premium

Kaanega konsoolilaegas ees    

Taskud esi- ja tagaustes      

Taskud istmete seljatoe tagaküljel    

 = standardvarustus − = pole saadaval

OHUTUS Luxury Luxury Business Executive Premium

Aktiivohutus    

Toyota Safety Sense:

     Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastamise  
     funktsiooniga

     Nutikas kohanduv kiirushoidik (iACC)

     Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)

     Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LTA)

     Automaatselt lülituvad kaugtuled (AHB)

     Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)

     Ristmikul kokkupõrke leevendussüsteem (ICM)

     Roolimisabi kokkupõrgete vältimiseks

     Vastutuleva sõiduki hoiatus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD)  
ja piduriabiga (BA)

   

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)    

Nõlvaltstardiabi (HAC)    

Pimeala monitor (BSM) ja tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteem (RCTA) – –  

Passiivohutus

Täiendava turvasüsteemi (SRS) 7 turvapatja    

Rehvirõhu jälgimissüsteem    

Lapselukk      

ISOFIX CRSi kinnituskohad (2 taga) ja 2 ülakinnitusega klambrit    

Hädaabikõnede süsteem eCall    

TURVALISUS Luxury Luxury Business Executive Premium

Alarm ja immobilisaator    

Uste lukustamine salongilülitiga    
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VARUSTUS
VARUSTUS

MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID Luxury Luxury Business Executive Premium

Toyota Touch® 2 & Go navigatsioonisüsteem – –  

Mobiilseadme ühilduvus (Apple CarPlayTM ja Android AutoTM)    

JBLi esmaklassiline helisüsteem – – – 

Värviline 7-tolline universaalnäidik    

Heli ja režiimi lülitid roolil       

Mitmevärviline esiklaasinäidik – – – 

ISTMED Luxury Luxury Business Executive Premium

Kangast istmekatted  – – –

Nahast istmekatted –   

Soojendusega esiistmed –   

Ventileeritavad esiistmed – – – 

Elektriliselt reguleeritav juhiiste    

Elektriliselt reguleeritav kõrvaliste –   

Mälufunktsiooniga juhiiste – – – 

Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel    

Elektriliselt reguleeritav nimmetugi kõrvalistmel –   

Tagaistmed: 60/40 jaotusega kokkuklapitavad    –

Suusaluuk – – – 

Elektriliselt kallutatavad tagaistmed – – – 

Tagaistmete soojendus (külgedel) – – – 

Reguleeritavad peatoed tagaistmetel –   

PANIPAIGAD Luxury Luxury Business Executive Premium

Kaanega konsoolilaegas ees    

Taskud esi- ja tagaustes      

Taskud istmete seljatoe tagaküljel    

 = standardvarustus − = pole saadaval

OHUTUS Luxury Luxury Business Executive Premium

Aktiivohutus    

Toyota Safety Sense:

     Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastamise  
     funktsiooniga

     Nutikas kohanduv kiirushoidik (iACC)

     Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)

     Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LTA)

     Automaatselt lülituvad kaugtuled (AHB)

     Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)

     Ristmikul kokkupõrke leevendussüsteem (ICM)

     Roolimisabi kokkupõrgete vältimiseks

     Vastutuleva sõiduki hoiatus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD)  
ja piduriabiga (BA)

   

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)    

Nõlvaltstardiabi (HAC)    

Pimeala monitor (BSM) ja tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteem (RCTA) – –  

Passiivohutus

Täiendava turvasüsteemi (SRS) 7 turvapatja    

Rehvirõhu jälgimissüsteem    

Lapselukk      

ISOFIX CRSi kinnituskohad (2 taga) ja 2 ülakinnitusega klambrit    

Hädaabikõnede süsteem eCall    

TURVALISUS Luxury Luxury Business Executive Premium

Alarm ja immobilisaator    

Uste lukustamine salongilülitiga    
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MEELERAHU

HÜBRIIDI HOOLDUSPROGRAMM 
Hübriidaku lisagarantiid Extra Care§ saab 
pikendada igal aastal või 15 000 km tagant 
(olenevalt sellest, kumb täitub enne) 
kuni kümne aasta jooksul alates sõiduki 
registreerimiskuupäevast.

KVALITEETNE TEENINDUS 
Toyota vajab vähemalt iga kahe aasta või 
30 000 km tagant (olenevalt sellest, kumb 
saabub enne) korrasoleku ja ohutuse kontrolli. 
Vahekontroll on vaja teha igal aastal või 
15 000 km tagant.

VÄIKESED HOOLDUSKULUD 
Kõik Toyota sõidukid on projekteeritud ja  
toodetud nii, et hoolduskulud oleksid  
võimalikult väikesed.

§ Lisateavet Toyota hübriidi hooldusprogrammi kohta saab müügiesindusest. ◊ Lisateavet garantii kohta saab 
müügiesindusest. ** Transport lähimasse Toyota volitatud hooldustöökotta on alati kaetud. Lisaks kaitseb 
kolmeaastane / piiramatu läbisõidu värvigarantii tootmisvigade põhjustatud defektide ja pinnarooste eest. Igal uuel 
Toyotal on 12-aastane roostevastane garantii (ei kehti tarbesõidukite korral) materjali- või tootmisvigade põhjustatud  
kerepaneelide perforatsiooni eest.

TÄIELIK 
MEELERAHU 
TOYOTAGA

KÕIKEHÕLMAV GARANTII 
Igal uuel Toyotal on 5-aastane / 
150 000 km garantii◊, mis katab kõik 
tootmisvigade põhjustatud defektid**.

TÄIENDAV OHUTUS 
Toyota põhjalik ohutussüsteem peab vastu 
kindlustusvaldkonna karmile viieminutilise 
rünnaku katsele.

TOYOTA EUROCARE 
Naudi meelerahu, sõites 40-s Euroopa riigis 
kolm aastat täiendava Toyota Eurocare’i 
maanteeabiga. Pikendatakse igal aastal  
pärast auto hooldust Toyota ametlikus  
esinduses kuni kümne aasta jooksul.

ORIGINAALTARVIKUD 
Toyota tarvikud on välja töötatud ja 
toodetud sama suure hoole, kvaliteedi ja 
üksikasjalikkusega nagu Toyota sõidukidki.  
Kõigil tarvikutel on kolmeaastane garantii,  
kui need ostetakse koos sõidukiga◊.

Lisateavet meelerahu kohta leiad veebilehelt  
https://www.toyota.ee/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories
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MEELERAHU

HÜBRIIDI HOOLDUSPROGRAMM 
Hübriidaku lisagarantiid Extra Care§ saab 
pikendada igal aastal või 15 000 km tagant 
(olenevalt sellest, kumb täitub enne) 
kuni kümne aasta jooksul alates sõiduki 
registreerimiskuupäevast.

KVALITEETNE TEENINDUS 
Toyota vajab vähemalt iga kahe aasta või 
30 000 km tagant (olenevalt sellest, kumb 
saabub enne) korrasoleku ja ohutuse kontrolli. 
Vahekontroll on vaja teha igal aastal või 
15 000 km tagant.

VÄIKESED HOOLDUSKULUD 
Kõik Toyota sõidukid on projekteeritud ja  
toodetud nii, et hoolduskulud oleksid  
võimalikult väikesed.

§ Lisateavet Toyota hübriidi hooldusprogrammi kohta saab müügiesindusest. ◊ Lisateavet garantii kohta saab 
müügiesindusest. ** Transport lähimasse Toyota volitatud hooldustöökotta on alati kaetud. Lisaks kaitseb 
kolmeaastane / piiramatu läbisõidu värvigarantii tootmisvigade põhjustatud defektide ja pinnarooste eest. Igal uuel 
Toyotal on 12-aastane roostevastane garantii (ei kehti tarbesõidukite korral) materjali- või tootmisvigade põhjustatud  
kerepaneelide perforatsiooni eest.

TÄIELIK 
MEELERAHU 
TOYOTAGA

KÕIKEHÕLMAV GARANTII 
Igal uuel Toyotal on 5-aastane / 
150 000 km garantii◊, mis katab kõik 
tootmisvigade põhjustatud defektid**.

TÄIENDAV OHUTUS 
Toyota põhjalik ohutussüsteem peab vastu 
kindlustusvaldkonna karmile viieminutilise 
rünnaku katsele.

TOYOTA EUROCARE 
Naudi meelerahu, sõites 40-s Euroopa riigis 
kolm aastat täiendava Toyota Eurocare’i 
maanteeabiga. Pikendatakse igal aastal  
pärast auto hooldust Toyota ametlikus  
esinduses kuni kümne aasta jooksul.

ORIGINAALTARVIKUD 
Toyota tarvikud on välja töötatud ja 
toodetud sama suure hoole, kvaliteedi ja 
üksikasjalikkusega nagu Toyota sõidukidki.  
Kõigil tarvikutel on kolmeaastane garantii,  
kui need ostetakse koos sõidukiga◊.

Lisateavet meelerahu kohta leiad veebilehelt  
https://www.toyota.ee/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories
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TOYOTA CAMRY 
KÕIGE ELEGANTSEM HÜBRIID 

toyota.ee

Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise ajal õige. Brošüüris kirjeldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest 
tingimustest ja nõuetest ning võivad seetõttu erineda sinu piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest. Tehniliste andmete ja varustuse üksikasjade kohta saad teavet 
kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse muuta 
etteteatamiseta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2021 Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva 
kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada. 

08/21/CAMRY/ET YAMB250

TOYOTA.EE


